PLANETENE
Solsystemet vårt er en del av en galakse som kalles
Melkeveien. En galakse er en samling stjerner.
I universet finnes det mange galakser. Alle galaksene
består av mange stjerner.
Rundt noen av stjernene finnes det planeter.
Slik er det med vår stjerne som kalles Sola.
Rundt Sola finnes det åtte planeter som vi vet om.
Disse planetene heter Merkur, Venus, Jorda (Tellus),
Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun.

1. Merkur er den planeten som ligger nærmest sola.
Merkur er kalt opp etter gudenes raske budbringer
Merkur. Han hadde vinger på hodet og på føttene.
Merkur har fått dette navnet fordi denne planeten
beveger seg så fort rundt sola.
2. Planeten Venus ligger som nummer to fra Sola.
Venus er oppkalt etter kjærlighetsgudinnen Venus.
Sannsynligvis er den blitt kalt Venus fordi den er et
vakkert syn på himmelen om morgenen eller kvelden.
Venus er også den klareste av alle planetene. Den lyser
mest på himmelen etter solen og månen.
3. Jorda er den tredje planeten fra sola.
Jorda er et norsk navn. Du har kanskje hørt navnet
Tellus brukt om Jorda? Tellus var jordens gudinne. Den
blir også kalt ”Den blå planeten.”
4. Mars er den fjerde planeten fra Sola.
Mars er kalt opp etter krigsguden. Det er fordi Mars er
rød på fargen. Krigsguden ble rød i fjeset når han ble
sint.

5. Jupiter er den femte planeten fra sola.
Jupiter er den største planeten, og er derfor oppkalt
etter den største om mektigste guden Jupiter. Jupiter
var gudenes konge.
6. Saturn er den sjette planeten fra Sola.
Saturn var faren til Jupiter. Saturn var jordbruksguden.
Det som vi ofte tenker på når vi snakker om Saturn, er
de flotte ringene.
7. Uranus er den sjuende planeten fra Sola.
Uranus var den eldste av de greske himmelgudene.
Han var faren til Saturn.
8. Neptun er den åttende planeten fra Sola.
Neptun er oppkalt etter havguden Neptun. Kanskje på
grunn av den blå fargen?

